OBVESTILO ZA DIJAKE IN STARŠE/SKRBNIKE, 7. 9. 2022
Dragi dijaki, spoštovani starši/skrbniki!
Pred nami je novo šolsko leto in prepričana sem, da bo uspešno za prav vsakega izmed nas.
Delavci šole se bomo trudili, da bo počutje na šoli prijetno in da boste na poti do znanja imeli
vso našo podporo – tako dijaki kot starši.
Tudi v tem šolskem letu vas bom sproti preko elektronske pošte oz. eA seznanjala z vsemi
informacijami in novostmi, ki so pomembne za učinkovito delo.
Da bomo lahko na ta način komunicirali, si morate starši (predvsem dijakov 1. letnikov) ustrezno
urediti komunikacijo s šolo preko eA. Ob potrditvi kontaktnih podatkov je potrebno izbrati še
ustrezno komunikacijo s šolo, in sicer imate naslednje možnosti izbire:

Vljudno prosim vse starše, da si to čimprej uredite. Hvala.

Osnovne informacije ob pričetku novega šolskega leta:
1. URNIKI
Urnike najdete na naši spletni strani šole na naslovu:
https://www.easistent.com/urniki/0e449dd1f19ff15c8f328363bece2d766c5ee3d1

Prosim vas, da jih zaradi morebitnih sprememb sproti spremljate.
Zaradi nenapovedanih odsotnosti učiteljev (bolezen …) se spremembe lahko zgodijo tudi zvečer,
zato vas prosim, da urnik za naslednji dan pregledate še v večernih urah. Hvala za razumevanje.
Prihaja lahko tudi do sprememb učilnic, zato je potrebno spremljati tudi te.
2. SPREMEMBE URNIKA
Zaradi lažje izpeljave realizacije pouka bomo naredili nekaj sprememb v urniku, in sicer:




torek, 13. 9. 2022 – petkov urnik (sprememba je že vstavljena v eA)
sreda, 21. 9. 2022 – petkov urnik (sprememba je že vstavljena v eA)
četrtek, 22. 12. 2022 – petkov urnik (sprememba še ni vstavljena v eA)

3. DAN ŠOLE
V petek, 16. 9. 2022, bo dan šole. Na ta dan tako ne bo pouka, šola bo zaprta.

4. RODITELJSKI SESTANKI
Že danes vas vabim na roditeljske sestanke, ki bodo v naslednjih terminih:



torek, 20. 9. 2022, ob 17.00: za starše dijakov 3. in 4. letnikov ter 1. PTI in 2. PTI
sreda, 21. 9. 2022, ob 17.00: za starše dijakov 1. in 2. letnikov

Uradna vabila bodo dijaki prejeli od razrednikov.
Razpored izvedbe sestanka po učilnicah vam bom poslala po elektronski pošti,
objavljen pa bo tudi na naši spletni strani šole najkasneje v ponedeljek, 19. 9. 2022.
5. NAVODILA – COVID-19
Izjemnega pomena je, da v šolo pridejo samo zdravi dijaki!
Na podlagi priporočil NIJZ je potrebno upoštevati naslednje preventivne ukrepe:
ustrezna higiena rok, kašlja …, prezračevanje prostorov …
Dijaki v lekarni na mesec dvignejo 10 testov za samotestiranje s kartico
zdravstvenega zavarovanja (dijaki tujci predložijo potrdilo o šolanju).
V primeru pojava znakov okužbe (vročina, kašelj, bolečine v žrelu, glavobol, slabo
počutje) dijaki samotestiranje opravijo doma.
POMEMBNO:
a.) ČE JE DIJAK PRI SAMOTESTIRANJU DOMA POZITIVEN:




dijak/starš pokliče osebnega zdravnika, ki dijaka napoti na potrditveni test
v primeru potrjene okužbe dijak ostane doma (izolacija), starši potrjeno okužbo javijo
ravnateljici (katja.rek@szks.si)
ravnateljica bo v primeru potrjene okužbe v razredu o tem obvestila druge starše iz razreda –
dijaki v tem primeru normalno obiskujejo pouk, vendar spremljajo svoje zdravstveno stanje in v
primeru pojava znakov okužbe ostanejo doma (se samotestirajo in sledilo zgoraj zapisanim
pravilom v primeru potrjene okužbe)

b.) ČE JE DIJAK NA POTRDITVENEM TESTU NEGATIVEN:


dijak se vrne v šolo, ko je brez simptomov oz. po navodilih zdravnika

Dijaki, ki opravljajo praktični pouk v kliničnih okoljih, se morajo na posameznih oddelkih oz. v domovih
(odvisno od preventivnih ukrepov ustanove, kjer opravljajo praktični pouk) samotestirati pred pričetkom
praktičnega pouka po navodilih, s katerimi so že bili seznanjeni.

Dragi starši/skrbniki,
iskreno se veselim srečanja z vami na roditeljskih sestankih, kamor vas bom prišla tudi osebno
pozdravit. Prepričana sem, da bomo šolsko leto 2022/23 uspešno izpeljali s skupnimi močmi,
sodelovanjem in medsebojnim zaupanjem.

Katja Rek, ravnateljica

